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Pozdravujeme ťa, Patrónka Slovenska,
Sedembolestná Matička, našej Zeme
si Patrónka, naša dobrá Matka!
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Voľby

do orgánov samosprávy obce
sa konajú v sobotu

10. novembra 2018

Janette Cimermanová,
kandidátka na starostku obce

Kandidátku na starostku obce
a kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva predstavujeme na str. 5

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bola dňa 15. septembra 2018 na kaplnke na Kalvárii
odhalená pamätná tabuľa nášmu rodákovi Eduardovi Gregorovi.
Viac čítajte na str. 6

Príhovor starostu obce
O výlete dôchodcov a občanov
Tajova na Orave čítajte na str. 4

Pekný deň prajem Tajovčanom, rodákom
a priateľom našej dedinky.
Pomaly ubieha čas a po dovolenkách je
zasa práce okolo domu. Záhradky, drevo na
zimu a všetky možné práce nás čakajú. Veľa
práce je aj na zveľaďovaní obecných plôch,
pozemkoch a budovách. Cez leto sme začali s výstavbou chodníka na cintoríne. Viac
menej sú práce ukončené a urobené podľa
dokumentácie. Zábradlie je pozinkované,
aby vydržalo bez nejakej údržby čo najdlhšie. Už musíme uvažovať aj nad tým, lebo
po dedine je mnoho zábradlí, čo je treba aspoň každý druhý rok natrieť a renovovať. A to je
ešte veľké množstvo drevených častí, ktoré sú ešte háklivejšie na vrtochy počasia a UV žiarenie.
Zorganizovali sme druhú tohtoročnú brigádu na cintoríne. Účasť býva na jeseň menšia, ale
potešilo, že pribúda žien. Tento rok ich bolo osem a chlapov bolo tiež okolo osem. Porobili sme,
pokosili, dali pivko, podebatovali, zasmiali sa a všetci išli domov spokojní.
pokračovanie na str. 2

Pamätná tabuľa Eduarda Gregora.
Viac čítajte na str. 6
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Príhovor starostu
pokračovanie zo strany 1

Tento rok sa nám v Materskej škôlke podarilo
opraviť a namaľovať dve spojovacie chodby.
Popri tom sa zakúpil aj domček, ktorý sme
zaplatili zo zisku z Jánskej hostiny. Od septembra tohto roku navštevujú škôlku tieto
deti z Tajova: Matúško Bezek, Sebastiánko
Bielik, Filipko Bíreš, Samko Dugas, Šimonko Ján Gregor, Tomáško Homola, Adelka
Ištoková, Nikolajko Konyshev, Samuelko
Krestianko, Paťo Lakomčík, Maťko a Rudko
Mažgutovci, Mathiasko Mesík, Jesika Sedileková, Emka Slobodníková, Samko Štefák,
Zojka Vachalíková a z Kordík: Jarko Bobák,
Ondrík Cimerman, Janko a Jožko Meňušovci, Janko Polončík a Janka Sedileková. Spolu
máme v tajovskej škôlke aktuálne 23 detí, čo
je vlastne kapacitný strop. Aby boli detičky
zdravé, tak im chutne navarí p. Miroslava Záchenská a sem –tam príde pomôcť aj bývalá
kuchárka p. Gabika Púchyová. Niekedy zastúpi aj p. Pepichová, ktorá chodieva aj piecť
koláče na súťaž do Riečky. Takže skúsené trio
kuchárok sa vždy zastúpi a deti ani nevedia,
ktorá varí, lebo vždy navaria s láskou tak,
aby deťom chutilo. Rozpočtárku kuchyne
robí Melánia Sitková, ktorá pripraví jedálny
lístok a objednáva u dodávateľov potraviny.
Veľkou súčasťou našej materskej škôlky je
Janka Murgašová. Dlhé roky nenahraditeľná
pomoc pre učiteľky, poupratuje celý Obecný
úrad, materskú škôlku, verejné WC a ešte
aj pomáha učiteľkám pri obliekaní, chovaní
detí, alebo pri prechádzke. Bezpečnosť je na
prvom mieste. Riaditeľku, a zároveň učiteľku,
vykonáva Janka Majerová a učiteľský tandem
dopĺňa naša dlhoročná učiteľka Lydka Sedileková. Pri dlhodobej PN príde zastúpiť aj naša
bývalá riaditeľka p. Huntošová. Všetkým prajem, nech sa o naše ďalšie generácie starajú
čo najlepšie, nech im chutne varia aj naďalej,
a nech majú čisto a na zimu teplúčko.
Určite ste si všimli, že na našom ihrisku na
Notárskej záhrade sme rozmontovali staré
mantinely a nahradili novými. Už je to 5-6
rokov čo sme ihrisko postavili a vtedy sa tam
dalo, ako sa povie: „kto čo mal, to dal“. Vydržalo to celkom slušne, ale už prišiel čas na výmenu. Tak zas začíname od nuly. Vymenili sa
hranoly a natreli sa veľmi kvalitne, tak odhadujem, že 8 rokov to minimálne vydrží. Použili sme na mantinely DOKU dosku, lepený
materiál, skúšobne bol použitý v rohoch a pri
demontovaní bol ešte schopný vydržať 2 roky.
Aj preto sme použili tento materiál po celom
obvode. Poprosím Vás, hlavne mladých, keď
príde čas mrazov, skúste sa chytiť polievať
a udržiavať ihrisko v prevádzke v schopnom
stave. Boli situácie, že sneh bol na ihrisku aj
týždeň a nič. A potom keď sme ho odpratali,

obec Tajov
tak bol plný ľad. Chcem apelovať na všetkých,
aby pri oteplení nevstupovali na ľad. Pripomeniem, že na ihrisko je s bicyklom vstup
zakázaný, môžete sa korčuľovať (cez leto aj na
kolieskových korčuliach), behať, hrať futbal
resp. si zahrať pozemný hokej. Upozorňujem, že ihrisko je len pre Tajovčanov. Ak sa
dohodne niekto so starostom resp. poslancom, tak za odplatu je možné využiť ihrisko
aj iným, ale len ak nebudú obmedzené deti
a občania s trvalým pobytom v obci. Už teraz
sme dali do rekonštrukcie okolo 2000,-€ (časť
bola použitá zo zisku z Jánskej hostiny), tak
vás všetkých žiadam, ak tam uvidíte cudzie
dospelé osoby, alebo väčšie partie cudzích
detí, tak ich vyzvite, či majú povolenie od zástupcov obce, ak nie, tak je potrebné kontaktovať zástupcov obce. Ďakujem za pochopenie a teším sa s Vami na zimné korčuľovanie.

Už som spomínal veľa práce okolo obecných
budov, záhrad a pozemkov, o ktoré sa je potrebné starať, aby obec už na prvý pohľad
vyzerala pokosená a poriadená. Veľa práce
máme s kontajnermi okolo chatových oblastí,
ľudia tam vyhadzujú stavebný odpad a rôzne
materiály, ktoré do komunálneho odpadu
nepatria. Potom nie je miesto na zmesový
komunálny odpad. Tento vyhodia ku kontajneru, a to je návnada pre divú zver. Chodia
tam líšky aj medveď. Toto leto sme tam boli
riadiť celé okolie asi štyrikrát. Medveď to roznosí po celom lese. Chodím tam s chlapmi
pravidelne a obecná Felícia sa mení na smetiarske auto. Sami si robíme zle, lákame tým
divú zver do blízkosti obydlí.
Vrátim sa k verejnoprospešným. Túto dobu
sú na obecnom úrade zamestnaní Peter Púchy, Jozef Suja a Milan Golecký. Práce je vždy
dosť, ale týmto chcem vyzvať občanov, aby si
kríky a stromy, ktoré zasahujú do miestnej
resp. štátnej komunikácie orezali resp. obstrihali, lebo zavadzajú pri údržbe týchto ciest,
ako aj pri vývoze komunálneho a separovaného odpadu. Skládka na konáre na Notárskej záhrade bude otvorená od 1.novembra
2018, ak niekto bude niečo vypilovať, tak je
to potrebné vyviezť do areálu družstva, tam
je sklad štiepky a z dolnej strany to tam môže
vysypať. Upozorňujeme, že tam nepatria
staré dosky, hranoly, skaly a hlavne materiál
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s kovovými časťami. Hrozí poškodenie štiepkovača a náklady na opravu sú veľmi drahé.
Teraz k voľbám. Už určite viete, kto kandiduje, ale pre informáciu Vám pripomeniem, že na starostu je jeden kandidát a to
p. Janette Cimermanová. Na post poslanca
OZ v Tajove sa prihlásili traja kandidáti:
Richard Biely, Iveta Sitková a Zuzana Gálová. Z tohto počtu vidíte, že budú potrebné
doplňujúce voľby na ďalších dvoch poslancov OZ v Tajove. Budú sa konať v termíne ,
ktorý bude určený až po týchto voľbách.
Predpoklad bude začiatkom roka 2019
(marec - apríl). Lehota na podanie žiadosti
na poslanca bude oznámená včas . Prosím
Vás a vyzývam, aby ste sa prihlásili za kandidátov na poslancov OZ, lebo do doplňujúcich volieb bude obecný úrad fungovať
len s 3 poslancami.
V tejto veci ma nabudila p. Wanda Gregorová
z Bratislavy, ktorá sa veľmi zaujíma o nášho
rodáka Eduarda Gregora. Na OZ sme schválili, že pamätná tabuľa nášho rodáka bude
osadená na našej Kalvárií, pri vstupe do
kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Tabuľu nám vyhotovil Rado Vaterka a bola osadená a vysvätená v rámci omše na sviatok Sedembolestnej matky Márie. Pre pochopenie,
náš rodák Eduard Gregor prišiel v 1. svetovej
vojne o pravú ruku a s rezbárčením začal až
po tomto úraze. Vyrobil mnoho diel, plastík
a jedna z nich bola na 80. výročie postavenia
Kalvárie osadená na oltár v jej kaplnke.
Tak Vám prajem všetko dobré, veľa zdravia
a šťastia, a nech sa naša obec zveľaďuje aj
s Vašou pomocou.
Ladislav Surovčík, starosta
Foto: archív OÚ

POZVÁNKA
Starosta obce Tajov pozýva
občanov – seniorov na
stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, ktoré
sa uskutoční dňa 18. októbra
2018 o 15,30 hod. na Obecnom
úrade v Tajove.
Príďte, teším sa na stretnutie
s Vami.
Ladislav Surovčík
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Jubilejné stretnutie
dôchodcov v Kordíkoch

Aj tento rok, 16. augusta, sa stretli dôchodcovia z obcí mikroregiónu Kremnické vrchy,
tentoraz v Kordíkoch. Stretnutie začalo svätou omšou v kordíckom kostole a potom si
všetci hostia pochutili na bohatom občerstvení, ktoré pripravili organizátori podujatia. O dobrú náladu sa starala ľudová hudba
pod vedením Mariána Čupku.

Tento rok bolo už 10. jubilejné stretnutie.
O ich histórii napísala pozdravný list pani
Melánia Poliačiková.
Priatelia dôchodcovia a ostatní vážení prítomní !
Dnes osobne zo zdravotných dôvodov nemôžem byť medzi Vami na stretnutí, ale
aspoň takto chcem vyjadriť radosť z neho
a pozdraviť Vás všetkých.
Ale aj z iného dôvodu sa Vám chcem krátko
prihovoriť.
Dnešné stretnutie je už 10. stretnutie dôchodcov Tajovskej doliny. Ako stretnutia vznikli?
Na jar v r. 2009 som cestovala autobusom
z B. Bystrice s už nebohým Jožkom Slamom,
ktorý mal na starosti králických dôchodcov
a ja tajovských. Rozprávali sme sa o ich činnosti a napadlo nás, či by sme sa nemohli
spolu stretnúť. Naši členovia súhlasili.
Prvé stretnutie bolo v lete 2009 v Králikoch. Králičania varili guláš, my sme priniesli koláče. A o pitný režim sme sa postarali spolu s našimi starostami.
V auguste 2010 bolo 2. stretnutie v Tajove
v záhrade u Gregorov. Ako hostitelia sme
sa tiež nedali zahanbiť. Pripravili sme aj
kultúrny program a vedomostnú a športovú súťaž. Harmonika nechýbala ani tu, ani
v Králikoch.
3. stretnutie bolo v r. 2011 opäť v Králikoch, tiež úspešné.
4. stretnutie bolo v r. 2012 zasa v Tajove.
Bola možnosť návštevy Pamätného domu
JGT, kostola, Kalvárie. Hosťom 4. stretnutia
bol aj pán starosta z Riečky, ktorý navrhol, že
aj riečanskí dôchodcovia sa k nám pridajú.
A tak 5. stretnutie v r. 2013 bolo v Riečke.
Prijali nás srdečne, bolo veselo.
V r. 2014 na 6. stretnutie sme cestovali do
Kordík prvý raz. Do programu bola zara-
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dená aj sv. omša v tamojšom kostolíku pre
záujemcov.
V r. 2015 – 7. stretnutie bolo v Králikoch
v Kultúrnom dome.
V r. 2016 – 8. stretnutie bolo v Tajove v záhrade pri OÚ.
V r. 2017 – 9. stretnutie bolo v Riečke.
Aj na týchto dvoch stretnutiach bola možnosť
účasti na sv. omšiach. Prvé stretnutia sme organizovali z vlastných finančných prostriedkov organizácií. Ďalšie financovali OÚ.
Milí priatelia !
Dnes v r. 2018 je to už 10. jubilejný ročník
našich stretnutí. Ste opäť v Kordíkoch. Sme
radi, že naše stretnutia sa už stali tradíciou.
Je dobre, že sa stretávame radi, spomíname
na mladosť, chválime sa, posťažujeme sa,
zaspievame si a aspoň na chvíľu zabudneme aj na to, čo nás trápi a bolí.
Vy, mladší dôchodcovia, čo preberáte štafetu týchto stretnutí po nás starších, pamätajte a dbajte na to, aby Tajovská dolina bola
vždy ako jedna rodina.
A konečne treba oceniť aj starostlivosť našich funkcionárov OÚ, najmä starostov, ale
aj duchovných otcov o nás dôchodcov, a to
nielen na týchto stretnutiach.
Ďakujem za pozornosť !
Želám Vám dobrú náladu a radosť zo
stretnutia.
M. Poliačoková

Rozmary prírody

Zemiak (v strede), ktorý vážil viac ako jeden kilogram, sa urodil v záhradke Viktora
Grešku. Zaujímavé je, že tieto veľké zemiaky vyrástli samovoľne, bez novej sadby, ale
zo zemiakov, ktoré zostali v zemi ešte z minuloročnej jesene.

Vyznanie rodnej obci

18. októbra si pripomíname 144. výročie
narodenia nášho veľkého rodáka spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.
V brožúrke „Drobné čriepky z bohatého
života Jozefa Gregora Tajovského“ uvádza
Jozef Šebo takto spomienku spisovateľa:
„Narodil som sa v dedinke učupenej pod
Kremnickými horami, ktorá mi bola po

celý život najkrajším a najmilším miestom
na svete. Vravievali mi, že keď ma stará tetka od Krivých do krhly na jarku chytila, že
našej Rysuli boli tri týždne. Boli sme teda
v jednom veku. Ostatne, kto za to môže
kedy sa narodil? Moja mama sa vraj narodila, keď jej mama mala zamiesené cesto na
chlieb a pec už mala vykúrenú.“

Na stretnutí
s medveďom

Mgr. Alžbeta Kulavjaková

Chodím na túry krížom – krážom, či už
s partiou, alebo sám so psom. Jedno ráno
som sa vybral skorej, lebo som chcel stihnúť
viac aktivít. Z domu som šiel asi tak o pol
šiestej ráno, ako vždy, aj tentoraz cez Kalváriu. Za Kalváriou sedeli dve líšky, krásne,
ale to nebolo nič. Idem ďalej cez Malý Komprd . Tam mi vlani vyletela diviačica, tesne
ma minula. Bol to tiež silný adrenalínový
zážitok. Hovorí sa, že od strachu vám ujde.
Neujde, lebo kým vám to príde do hlavy,
tak je už po všetkom. No pokračoval som
ďalej na Veľký Komprd a na lúku Brúsy. Kto
to pozná, jedna lúčka, horizont, cesta dolu
kopcom, rovinka, naľavo je poľovnícky posed, nestačil som sa ani rozhľadieť, sprava
sa vyrútil medveď . Na počudovanie dosť
veľký, v tej rýchlej chôdzi ma zaseklo a ostal som ako vysadrovaný. Odhadom asi 250
kg, také veľké sa pohybujú len vo vyšších
polohách. Určite nebol na svojom teritóriu.
Neviete čo robiť, zastal predo mnou asi 5
metrov, a asi 4 sekundy sme si pozerali do
očí. Ani neviem, čo mi prebehlo mysľou,
ale po chvíli odkráčal pomaly, tam, odkiaľ
vybehol. Neviem, kde zaliezol, ale plánu
som sa nevzdal a pokračoval som až na
Velestúr v Kremnických vrchoch. Ešte som
mal pol hodinu pot a mráz na chrbte. Veľký zážitok, ale nebezpečný. Chcel som tým,
čo sa prechádzajú sami po horách povedať,
aby sa cestou rozprávali nahlas a dali najavo svoj pohyb. Týmto aspoň čiastočne vylúčite stretnutie s medveďom, alebo iným
nebezpečným zvieraťom. Spomeniem tie
naše skalné masívy, voláme ich Malý a Veľký Komprd. Vlani tam na chodníku padlo
dieťa a tento rok staršia žena. Medzi Malým
Komprdom a Veľkým Komprdom smerom
hore je doprava odbočka. Ten chodník
je veľmi nebezpečný, strmý a naklonený.
Upozorňujem, tento úsek nie je značkovaný chodník a neodporúčam pohyb po ňom
menej športovo zdatným, starším občanom a deťom. Už aj ten označený chodník
je dosť nebezpečný. Je dosť úzky a zídenie
z neho je životu nebezpečné. Je tam pekná
príroda, ale sú tam veľké nástrahy. Predmetné nebezpečné úseky označíme.
Laco Surovčík
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Výlet na Oravu
Tajovskí dôchodcovia si za cieľ výletu tohto roku vybrali Oravský hrad a Oravskú
priehradu, ktoré navštívili v auguste. Prezreli si majestátny hrad, ktorý sa týči nad
obcou Oravský Podzámok. Svoju históriu
píše už 9. storočí. Po takmer trojhodinovej

prehliadke hradu pokračovali plavbou po
Oravskej priehrade, spojenej s prehliadkou Slanického ostrova so zachovaným
kostolom, v ktorom je dlhodobo inštalovaná galéria ľudového umenia.
Výlet sa vydaril. Nové zážitky, poznávanie

histórie, aj tej novodobej, sú určite dobrou
pozvánkou aj pre tých, ktorí na Orave ešte
neboli.
Text a foto: ACh

Aj ostrov zaujal...

Ešte foto na pamiatku

Loďou po priehrade

Na ostrove...

Na Slanickom ostrove sme našli huby...

Na spestrenie prehliadky hradu dobová muzika

Nástup na výletnú loď

Oddych na ostrove

Oravský hrad

Ostré ...

Pri vstupe na prehliadku hradu

Výletná loď
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
vo volebnej miestnosti na Obecnom úrade (zasadačka) v Tajove

Účasťou vo voľbách príďte podporiť kandidátov na starostu a poslancov obce

Kandidátka
na starostu obce Tajov
Mgr. Janette Cimermanová – NEKA

Kandidáti na poslancov
Obecného zastupiteľstva v Tajove
Richard Biely – SMER SD

Ste jediná kandidátka na starostu obce. Je predpoklad, že budete
zvolená a funkciu budete vykonávať. Akou cestou sa chcete dať pri
plnení náročných úloh starostky?
Ja by som to povedala takto:
„Rozprávky nevznikli len preto, aby deti zaspali,
ale aby sa i dospelí zobudili.“ (Milan Rúfus)
A preto si myslím, že každý z nás by mal pochopiť,
že neradno je až na dno svojich síl ísť!
Správajme sa, prosím, kultivovane a reálne
a hlavne sa nikdy neklamme a nepodvádzajme!
Okrem nezmyselných predvolebných sľubov,
nájde sa isto veľa ďalších mudrcov!
Radosťou by bolo za Lackom Surovčíkom hrubú čiaru dať,
ale podľa mňa v jeho vysokej latke kreativity
by sme mali ešte ďalej úspešne napredovať.
Som šťastná, že preberiem žezlo po človeku,
ktorý si udržal rovný chrbát
a nedostal sa s občanmi len do hriechu!
Isto mi budete tieto riadky mnohí vyčítať,
ale nikde nie je 100 %-ne dané,
že si budeme všetci spolu vychádzať.
Apropó: „Lidé jsou všelijakí, zejména různí!“ (J. Werich)
1000 klobúkov za ním klaniam
a nové nápady už teraz naháňam!
Na starej škole by som chcela fasádu upraviť
a v škôlke staré šatne novými nahradiť.
Kuchyňu tiež zinovovať
a na nové chodníky sa nesťažovať!
100 ročné nálety búčkov v Jabríkovej máme,
a keď bude možnosť,
radi sa o ne legislatívne postaráme!
Cyklotrasy z Mlynskej až do nášho Tajovčoka
by som chcela zaviesť,
aby to mohlo našej charizmatickej a priechodnej
dedinke veľa – veľa turistov priniesť !
„Spoločne si hviezdu priať, spolu v dobrom sa zísť
a priateľstvo si v dlani hriať.“ (Dara Rolinc)
„Skúsme to teda spolu, aby sme my, Tajovčania,
mali pod nohami vždy pevnú pôdu!“
Mgr. Janette Cimermanová

(do uzávierky novín bol v zahraničí)

Zuzana Gálová – KDH
Prvýkrát budete mať možnosť podieľať sa na rozvoji našej obce,
ktorým smerom plánujete zamerať svoje aktivity?
Mojim cieľom bude získavať mládež na rozvíjaní kultúrneho
a spoločenského života obce.

Mgr. Iveta Sitková – KDH

Skúsenosti z práce poslankyne obecného zastupiteľstva už máte
z minulých volebných období, čo je pre vás primárne v súčasnosti ?
Pokračovať a ísť ďalej v úlohách, ktoré boli rozpracované a dobre nastavené v minulom volebnom období.
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Pozdravujeme ťa,
Patrónka Slovenska,
Sedembolestná Matička,
našej Zeme si Patrónka,
naša dobrá Matka!
Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Zo sviatku
Sedembolestnej cítime vieru, že "ani teraz
neprestáva orodovať za nás a s materinskou
láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna".
Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. Najznámejších sedem bolestí Božej Matky:
• prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na
40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej
vlastnú dušu prenikne meč".
• druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom,
ktorý dal v strachu pred novým kráľom
vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých
chlapcov mladších ako dvojročných.
• treťou bolesťou bola pre Máriu strata
12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme
počas sviatkov.
• štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním
stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.
• posledné dve bolesti (6. a 7.) ju zasiahli
po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho
mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili
do hrobu.
Obraz Sedembolestnej – Mária drží na svojich kolenách mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia smrteľníčky
matky. Ako matka, Mária prijíma a znáša
Kristovo utrpenie v každom okamihu jej
života. Jej materstvo na Kalvárii naberá univerzálne rozmery.
Aj Michelangelova pieta, typická pre umenie
neskorej gotiky a renesancie, vyjadruje iba
moment z tohto utrpenia Panny Márie.
Zrekapitulujme chronologicky udalosti späté s tajovskou Kalváriou. Vráťme sa do 15.
septembra 2016 – na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie – kedy sme posvätili a otvorili
turisticko-náučný Chodník Eduarda Gregora vedúci od záhrady starorodičovského
domu Greškovcov a zároveň rodného domu
najstaršieho brata Jozefa Gregora-Tajovského po kostol Sedembolestnej Panny Márie
na tajovskú Kalváriu.
Nebyť tajovských neprajníkov prístupu na
Kalváriu pre veriacich, návštevníkov PD
JGT a JM a turistov, nevznikol by takýto
vskutku historický počin. Za pár mesiacov!

duchovný život
Všetci dokázali, že stále platí stará múdrosť:
Kto chce pracovať hľadá spôsoby, komu sa
nechce, hľadá dôvody.
Spôsob sa našiel. Ručné vykliesnenie kríkov,
kopanie schodov čakanom do strmého kopca, ručné vynášanie a uloženie viac ako sto
kilogramových podvalov, vykášanie a hrabanie kopca, osadenie zábradlia, jeho natretie. Pomáhali všetci. Tajovčania, Králičania
ba aj Kordíčania.
15. septembra 2016 o 10,30 hod. vysvätil
Chodník Eduarda Gregora generálny vikár
mons. Branislav Koppál. Všetci ďakovali
Bohu a patrónke - Sedembolestnej Panne
Márii za silu a pomoc. Prišli pútnici z Králik,
Kordík, z Riečky, z Banskej Bystrice. Prišli
aj svätí otcovia z Kostola sv. Cyrila a Metoda zo Seliec - ThDr. Gabriel Brendza, PhD.
a z farnosti Sv. Ducha z Podlavíc prišli pútnici na čele s pánom farárom Mgr. Danielom Bédim.
Všetci pútnici pri výstupe na Kalváriu si
môžu prečítať tri informačné tabule: o histórii chodníka, dôvode pomenovania po Eduardovi Gregorovi, histórii Kalvárie a histórii
kostola Sedembolestnej Panny Márie aj o
jeho interiéri.
Od 15. septembra 2018 už aj o exteriéri.
Tajovský pán farár Mgr. Jozef Petrík spolu
s bratmi: podlavickým kňazom Jurajom
Adamkovičom, nástupcom po zosnulom
pánu farárovi Bédim, nemocničným duchovným Martinom Pečárkom a krupinským kaplánom Michalom Valkom po
skončení slávnostnej omše k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovákov,
vysvätili pamätnú tabuľu venovanú Eduardovi Gregorovi. Tým sa dokončila jedna
z najvýznamnejším etáp zviditeľnenia jabríkovsko-tajovskej svetskej aj cirkevnej histórie. Je to spoločné dielo tajovských nadšencov. Pripomeňme si osobnosť, po kom je
chodník pomenovaný a komu je venovaná
pamätná tabuľa - Eduardovi Gregorovi.
Eduard Gregor sa narodil 07. 01. 1896
v Tajove ako deviate z desiatich detí Alojza
a Anny Gregorovcov (Jozef, Emil, Štefan,
Alojz, Ján, Mária, Žigmund, Anna, Eduard
a Ladislav). Teda bol mladší brat realistického spisovateľa, novinára, bankového úradníka a politika Jozefa Gregora-Tajovského.
Na matku – Annu Gregorovú, rodenú Greškovú – takto si spomína najstarší syn Jozef:
...od vydaja do smrti – sa viac moja matka
nezabávala. Bývala matkou, gazdinou, kuchárkou i slúžkou... unavená robotou, starosťou o deti a nalomená chudobou, proti ktorej
nehľadala lieku, ani lekára, spoliehajúc sa jedine na Pána Boha, že dá vydržať, dá preniesť.
Za sedem synov, čo jej na vojnu vzali a brali,
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akoby jej bol sedem ráz srdce trhal; prežehnala ich, v poslednom objatí radila „netisnúť sa“,
a žialila, že jedného syna už nikdy neuvidí,
a druhý je bez ruky... Koľká paralela s osudom Božej Matky! Po vojne odrástol i posledný syn; potešila sa, usmiala vnútornou
radosťou matky, a každé išlo svojou cestou.
Matka naša videla svoj úkol na svete splnený
a dokončený.
(Moja matka; in: J.G.Tajovský Tajní boháči)
Vyučený krajčír prežil svoju Kalváriu, totižto pred sto rokmi v 1. svetovej vojne prišiel
o pravú ruku. Ako vojnový invalid sa neuspokojil s pridelením trafiky, ako zdroja
obživy. Neuspokojil sa s osudom, ktorý mu
život nadelil. Od detstva bol naučený manuálne pracovať, preto silou vôle sa popri
pozorovaní stolára a výrobcu dreveného náradia pre gazdov a gazdiné - ujčoka Ondreja Murgaša od Žiliakov - pustil sa aj on do
rezbárčenia. Predčil, prevýšil svojho učiteľa
a postupom času stal sa z neho umelecký
rezbár. Jeho artefakty aj drevené predmety
potrebné pre voľakedajší chod domácností
sú ešte dodnes v mnohých tajovských rodinách, ako aj v pamätnom rodnom dome
svojho brata Jozefa, teda v dome starého
otca Grešku. Povojnový život Eduarda Gregora, ako odznelo, voľne povedané, v tohtoročnej kázni pána farára Mgr. Petríka, nech
je pre nás mementom, že nemáme zúfať pri
najmenšom probléme, pri prvom nezdare.
So životom treba sa popasovať! Aspoň tak,
ako Eduard Gregor! Našiel si zmysel života.
Nebyť osobnej tragédie, nevedel by o svojom umeleckom talente.
Vrcholom jeho umeleckého sakrálneho
umenia je Madona - Pieta (1951) v kostole
Sedembolestnej Panny Márie na tajovskej
Kalvárii a socha sv. Michala v Kostole sv. Jána
Krstiteľa v Tajove. Zomrel v roku 1954 v Tajove. Pochovaný ja na tunajšom cintoríne.
Chodník, a od 15. septembra 2018 už, aj
pamätná tabuľa Eduarda Gregora sa stali
symbolom súdržnosti tých Tajovčanov, ktorým ešte stále záleží na propagácii rodiska
svojho aj rodiska predkov svojich či nového
bydliska. Stáva sa symbolom otvorenosti sa
svetu, pre ktorý naši slávni rodáci dal kus
vlastného umu, kumštu. Nebudovali vysoké ploty, či bariéry. Naopak. Otvárali svoje
srdcia. Všetkým! Vďaka Vám, a hlavne odchádzajúcemu starostovi Ladislavovi Surovčíkovi, ktorý motivoval k realizácii takéhoto
historického počinu pre Tajov, treba sa po-

Informácie o tom, čo sa deje v obci,
čítajte na webovej stránke

www.obectajov.sk

duchovný život

spoločenská rubrika

Naši jubilanti
APRÍL
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Na spoločnú cestu
životom vykročili

Spišiak Peter
Turák Robert,
Mgr. Rišiaň Adam René
MÁJ
Surovčík Ladislav
Mlčoch Tomáš
ďakovať. Treba vysloviť obdiv aj k novým
rezbárskym artefaktom na zastaveniach krížovej cesty.
Patrónka Slovenska, Sedembolestná Matička:
K tebe nás priviedli apoštoli viery svätý
Cyril, svätý Metod, keď pohanstva ťažkých
nehôd zbavili nás vtedy.
Národ slovenský ťa už oddávna volá Patrónkou svojej krajiny, veď ho neochránil iný,
len ty, tvoja ruka.
Našu zem Tatári keď plienili, drali tebe sa
naši otcovia, keď sa lúčili do boja, vrúcne
utiekali.
Tys´ nás ochránila, keď turecká sila dobýjala naše hory a v krvavom, hroznom boji ty
si pri nás stála.
Tvoje deti v svete zo slovenskej zeme ďaleko
zašli za chlebom, robia v potu každodennom, národu vzdialení.
Vypros im pomoci, žehnaj vo dne v noci
a zachovaj ich vo viere, keď nepriateľ im ju
berie, pomáhaj im v boji.

JÚN
Raková Anna
Náter Ľubomír, Ing.
Mišurová Valéria
Chrappová Milena
Uharček Nikolas
JÚL
Murgaš Ján
Murgaš Július, Ing.
Borská Viera
Gnot Daniel
Lakomčíková Ivana
Murgašová Lenka
Skočíková Natália

Mgr. Anita Murgašová

Novomanželia Janko a Mirka Zelenkovci.
25. august 2018 bol ich svadobným dňom.
Srdečne Vám blahoželáme a prajeme, aby
ste stále cítili potrebu mať jeden druhého
po svojom boku.

AUGUST
Poliačiková Melánia

Receptár
Jablčník
Z 250 g hladkej múky, 250 g hrubej
múky, 250 g Hery, 1 prášku do pečiva a 2
vajíčok vymiesime cesto. Rozdelíme ho
na polovice a obe vyvaľkáme na veľkosť
plechu. Na plech dáme jedno cesto, nastrúhame naň 1-1,5 kg jabĺk, posypeme
škoricou a vanilkovým cukrom. Ak sú
jablká kyslejšie, môžeme pridať podľa
chuti aj kryštálový cukor. Prikryjeme
druhým plátom cesta, popicháme vidličkou a upečieme. Upečený koláč posypeme práškovým cukrom.

Končoková Mária, Mgr.
Púchy Libor
Vajs Peter
Minár Ján
SEPTEMBER
Sedilek Jozef
Piliarová Mária
Chlebovcová Ivana
Latura Samuel
Jubilantom srdečne blahoželáme!
Prajeme pevné zdravie, inšpirujúcu a ducha povznášajúcu lásku, veľa naplnených
plánov a predsavzatí.
Spoločenskú rubriku pripravila Ing. Martina Mišurová.

Vítame medzi nami...
Mareka Abraháma, ktorý sa narodil
4. 7. 2018 mamičke Michaele Grünovej,
Lukáša Lakomčíka, ktorý sa narodil
15. 8. 2018 rodičom Ivane a Matejovi Lakomčíkovcom
Detičky s radosťou vítame medzi nami.
Nech rastú v zdraví, spokojnosti, vždy obklopené láskou rodičov a blízkych.

Rozlúčili sme sa
s Jánom Bielym st., ktorý zomrel 20.7.2018.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Tajove. Uchovajme si ho v našich tichých spomienkach.
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Zo zápasu Riečka - Tajov

Zažehnaná katastrofa ?
V predchádzajúcom vydaní Tajovských novín sme písali o kritickej situácii vo futbalovom družstve. Sezónu 2017/2018 sme ukončili tak, že posledné zápasy sme odohrali
(alebo aj nie) s veľkou biedou.
Reálne podanie prihlášky do sezóny
2018/2019 bolo na vážkach. No, napriek
všetkým problémom sme novú sezónu začali celkom úspešne. V prvých šiestich zápasoch sme trikrát zvíťazili, uhrali sme dve
remízy a jeden zápas sme prehrali. Potom
však prišli ďalšie dve prehry, v Hronseku
a v Riečke a ocitli sme sa na 10. mieste v tabuľke. Prečo?
Peter Mažgut, predseda TJ Slovan Tajov:
„V porovnaní s koncom minulej sezóny sme
sa predsa len posunuli trochu ďalej. Na futbalové ihrisko sa vrátili Mišo Targoš, Peter Kollár, Maťo Šimko. Začali hrať zápasy
a chodili aj na tréning. Dostali sme sa do
situácie, že aj hráči hľadajú hráčov, takto
k nám prišiel napríklad Mário Eremiáš. Niektorí hráči sa vyliečili zo zranení. To znamenalo, že na prvé zápasy nastupovali hráči
v takom počte, že zaplnili aj hráčsku lavičku.
Otvorili sa možnosti viacnásobného striedania, čím sa podarilo udržať dynamiku zápasov a dosahovať priaznivé výsledky. Žiaľ na
posledné zápasy prišla stará choroba. Boli
sme radi, keď sa nazbieralo aspoň 11 hráčov.
Zranili sa ďalší, alebo prišli iné dôvody a to
nepriaznivo ovplyvnilo výkon družstva. A je
to škoda. Teraz máme dobrý „ mančaft“ ; len
tí starší by sa nemali zraniť a mladí by mali
chodiť hrať. Vtedy by sme mali šance znovu
hrať dobrý futbal a posunúť sa v tabuľke na

popredné miesta. Veď napríklad - aktuálne
máme zranených oboch brankárov, chytá
Maťo Šimko, ale zároveň chýba na „pľaci“.
A ešte jeden veľmi pozitívny moment. Hráči začali trénovať. Tréningy vedie staronový
tréner Sveťo Stračina.“
Vieme, kde nás bota tlačí. Máme pred ukončením jesennej časti súťaže ešte štyri stretnutia. Treba veriť, že uvidíme víťazné zápasy.
Text a foto: ACh

Tréner Sveťo Stračina (vľavo) a Peter Mažgut
(vpravo) pred zápasom v Riečke

Michal Béreš - jeden z nových hráčov

Prehľad výsledkov futbalových zápasov II. A triedy v jesennom kole 2018
TJ Slovan Tajov – FK Šálková B

3:3

TJ Slovan Tajov – Baník Ľubietová

2:0

TJ Tatran Harmanec - TJ Slovan Tajov

0:1

TJ Slovan Tajov – ŠK SOKOL FO Staré Hory

1:4

TJ Partizán Hiadeľ - TJ Slovan Tajov

2:6

TJ Slovan Tajov – TJ Družstevník Dúbravica

2:2

TJ Hronsek - TJ Slovan Tajov

3:0

ŠK Zornička Riečka - TJ Slovan Tajov

5:1

Program zápasov do konca sezóny:

TJ Slovan Tajov – TJ Družstevník Horná Mičiná

7. 10. 2018 o 14,30 h.

ŠK Selce B - TJ Slovan Tajov

14. 10. 2018 o 10,30 h.

TJ Slovan Tajov – TJ ISKRA Horné Pršany

21. 10. 2018

TJ Slovan Malachov - TJ Slovan Tajov

28. 10. 2018
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